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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 

Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email secretariaatpastorie@telfort.nl 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-295848778 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesweg 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:john.fontijn69@gmail.com


 3 

Beste medeparochianen, 
  
Het is 20 maart als dit voorwoord wordt geschreven. De 
afgelopen weken stond het dagelijkse leven, denken, doen en 
laten volledig in de betekenis van het coronavirus. Wie had 
begin maart gedacht dat de wereld zo op z’n kop zou komen te 
staan? Het is nu de werkelijkheid. En het raakt ons allemaal, 
privé of via het werk en de gevolgen zijn groot. Dagelijks worden 
we op de hoogte gehouden via de media, waarbij de 
maatregelen elkaar in snel tempo opvolgen. Wat gisteren nog 
werd afgekondigd zijnde afdoende, is vandaag al achterhaald. 
Gezond zijn en blijven is nu het allerbelangrijkste. Velen vrezen 
voor het voortbestaan van hun baan of bedrijf. Verdriet en troost 
kunnen niet persoonlijk worden gedeeld, een schouderklopje of 
omhelzing als uiting van medeleven is nu niet mogelijk. De 
onzekerheid is enorm. De gevoelens die gepaard gaan met 
voorgaande zaken kwellen ons en doen ons pijn... We willen 
iedereen hierbij heel veel sterkte en kracht toewensen met het 
hoofd bieden aan al deze moeilijkheden in deze onzekere tijd. 
 

Ook voor ons als 
gemeenschap hebben de 
genomen maatregelen grote 
gevolgen. De kerken zijn 
gesloten en tot zeker 14 april 
(update 19 maart), dus 
inclusief de Goede Week en 
Pasen (..), zijn er geen 

gemeenschappelijke 
vieringen. Zoals een van 
onze medeparochianen liet 
weten: de start van de week 
middels de zondagochtend 

viering is onwerkelijk verstoord, het geeft een onwennig gevoel, 
ik mis het kerkelijk samenzijn en de boodschap van inspiratie en 
verdieping. Zo voelen en zien wij het ook als parochieteam! 
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Echter, de gezondheid van de mensen gaat voor alles. Daarom 
volgen we ook de maatregelen zoals afgekondigd door onze 
bisschoppen, regering en het RIVM. Het is daarbij goed om te 
beseffen: Onze St.Urbanus-parochie kan wel tegen een stootje! 
We zijn een hechte gemeenschap, dat is iedere keer weer 
zichtbaar en voelbaar, en dat blijft zo.  
  
 
Als parochieteam menen we dat, 
vooral ook in deze tijd, we nu nog meer 
aandacht moeten geven aan de extra 
kwetsbaren onder ons. Daarom willen 
we de ouderen, de 80-plussers, gaan 
benaderen of zij behoefte hebben aan 
hulp. Nu deze groep, gezien de 
kwetsbaarheid, elk (sociaal) contact 
moet vermijden, willen we hen de 

helpende hand bieden. Het kan zijn in 
de vorm van boodschappen doen, 
een telefoongesprekje, of iets anders. 
Noem het maar. Daar gaan we ons 
voor inzetten: Er zijn al diverse 
telefoontjes gepleegd of u kunt deze 
binnenkort verwachten.  
 

 

 

Ook voor de parochianen die jonger zijn en dringend behoefte 
hebben aan hulp, willen we de helpende hand bieden. Laat het 
ons dan weten via een mailbericht of telefoontje. Die helpende 
hand, dat kunnen we uiteraard niet alleen. Mocht u bereid zijn 
om hulp te bieden samen met ons, laat het ons weten op een 
van de onderstaande mailadressen of telefoonnummers. 
Ondertussen hebben we al een aantal reacties mogen 
ontvangen van parochianen die hun hulp aanbieden: 
Hartverwarmend; dank jullie wel!! 
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We kunnen nu de vieringen 
niet bezoeken. Hoe lang dit 
gaat duren is nog 
onbekend. Gelukkig zijn er 
ook alternatieven 
beschikbaar: Via de 
televisie kunt u op 
zondagochtend altijd de 
uitzending volgen waarin 
de eucharistie wordt 
gevierd op NPO Ned.1. 
Ook gaan we op onze 
website (www.urbanusparochienes.nl) de lezingen plaatsen van 
de vieringen, inclusief een korte overweging vanuit ons 
pastoraal team. Deze kunt u vinden op de thuispagina bij de 
Urbanuspost: Door op de titel van de Urbanuspost te klikken 
komt u automatisch in het menu “parochie-inspiratie” waar deze 
inspirerende boodschap staat afgebeeld. Ook kunt u de 
zondagsvieringen én de vieringen tijdens de Goede Week en 
Pasen rechtstreeks bekijken vanuit de Bavo-kerk via de website 
van ons bisdom Haarlem-Amsterdam: www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl  
 

Daarnaast willen we u als parochiaan de 
gelegenheid bieden om onze 
St.Urbanuskerk privé te bezoeken. Voor 
een kort gebed, of voor het opsteken van 
een kaarsje, of om gewoon even in stilte 
in de kerk aanwezig te zijn. Dit gaan we 
doen, tot nader order, iedere zaterdag 
van 16.00 tot 18.00uur. Entree zal zijn 
via de voordeur van de pastorie. Om ook 
de personen te beschermen die daar 
dan aanwezig zijn, zal er geen sociaal 

samen zijn. Best lastig, het is zo vanzelfsprekend, maar we 
houden ons aan de maatregelen zoals uitgesproken door de 

http://www.urbanusparochienes.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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overheid. Bij de entree zal een aankondiging hangen met 
instructies voor het verblijf in de kerk en pastorie. Mocht u al last 
hebben van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts: Dan 
absoluut geen bezoek! ter bescherming van uw gezondheid én 
die van anderen. We rekenen op uw medewerking in deze, volgt 
u daarom deze instructies strikt op. Dank u wel daarvoor!  
  
Een ander mooi initiatief: In navolging van de Raad van Kerken 
willen we ook een boodschap van bemoediging, hoop en troost 
verspreiden. Dit gaan we doen door het luiden van onze 
kerkklokken: op de woensdagen 25 maart en 01 april tussen 
19.00 en 19.15uur, zoals we dat ook bij de vieringen doen.   
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen we als kerk 
mensen met elkaar verbinden over de grenzen van het sociaal 
isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed 
en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie 
zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van 
medemensen. 
  
Naast de vieringen in de kerk zal ook de 
Kinderclub! Tot nader order geen 
doorgang kunnen vinden. Heel spijtig, 
vooral ook omdat voor de a.s. 
Kinderclub! het maken van de 
Palmpasen stokken op het programma 
stond, altijd een zeer populaire, 
leerzame en leuke bijeenkomst! Om ook 
onze jongeren hier niet met lege handen 
te laten staan, is het mogelijk gemaakt 
om op donderdag 02 april tussen 15.30-16.00uur de Palmpasen 
stokken inclusief een kant-en-klaar versierpakket mét een 
chocoladepaashaas bij de entree van de pastorie af te halen. 
Een mooi initiatief van team Elly welke we van harte 
aanbevelen. Foto’s van de prachtige creaties kunt u vervolgens 
doormailen naar john.fontijn69@gmail.com, zodat we deze voor 
alle parochianen kunnen publiceren op onze website.  

mailto:john.fontijn69@gmail.com


 7 

Pasen, altijd een bijzondere periode waarin verdieping en 
beleving zo bijzonder naar voren komen. Dit jaar kunnen we het 
niet samen beleven, maar die mooie, onvoorwaardelijke 
boodschap van Pasen is er natuurlijk wel! Pastoor Marco schrijft 
daarover verderop in deze Klanken.   
 

Laten we in deze moeilijke, 
ongewone tijd een beetje extra op 
elkaar letten en waar mogelijk 
elkaar de helpende hand bieden 
als dit nodig is. Daar zijn we als 

St.Urbanus-gemeenschap 
tenslotte  gewoon goed in en daar 

zijn we trots op! We wensen u 
en uw dierbaren een 
gedenkwaardig en mooi 
Paasfeest toe!!! 
 
Graag tot de Urbanusklanken 
van mei, 
  
Met hartelijke groet, 
  
Uw parochieteam St.Urbanus 
Nes aan de Amstel 
 
 
 
John Fontijn.   john.fontijn69@gmail.com 
Joop Sibum.    jhmsibum@hotmail.com 
Hans Pronk.    h.pronk@kpnmail.nl  
Cockie Groen. cockievandenhelder@ziggo.nl  
 
 
 

mailto:john.fontijn69@gmail.com
mailto:jhmsibum@hotmail.com
mailto:h.pronk@kpnmail.nl
mailto:cockievandenhelder@ziggo.nl
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Beste broeders en zusters, 
 

 
Deze veertigdagentijd heeft ons verrast. In een korte tijd is het 
leven van iedereen van ons grotendeels veranderd. Door de 
wereldwijde coronavirus pandemie is het kerkelijk leven dat 
voor ons zo vanzelfsprekend en vertrouwd is, plotseling een 
luxe geworden die wij elkaar tijdelijk niet meer kunnen geven. 
 

De Paus bidt dagelijks voor de overledenen door het virus, 
voor de zieken en al de mensen die werkzaam zijn in de zorg. 
Hij toont ons zijn nabijheid door zijn missen vanuit het Vaticaan 

dagelijks uit te zenden (te zien op www.vaticannews.va). 
 

Hij maakte op zondag 15 maart een mini-bedevaart in de stad 
Rome en ging naar een kerk met een miraculeus kruis, om 
daar te knielen en te bidden. 
 

Ik kom uit Italië en mijn ouders wonen daar en horen bij de 
meest kwetsbare doelgroep. Zij blijven thuis en maken het 
goed, gelukkig. Wij zijn dagelijks in contact met elkaar en 
bidden voor elkaar. 
 

Pasen zal dit jaar heel anders zijn. Iedere dag veranderen 
genomen maatregelen. Om actuele parochie-informatie te 
verkrijgen is het goed om contact te zoeken met de 
secretariaten en/of contactpersonen van de parochies. Wat in 
een parochieblad staat kan helaas door de snel ontwikkelende 
situatie achterhaald zijn. 
 

Ons is nu bekend dat het gewone vieringenrooster van de 
goede week niet zal doorgaan. 
Maar dat wil niet betekenen dat het op 12 april geen Pasen zal 
zijn. Pasen is niet "zomaar een viering" die niet door gaat ; 
Pasen is a.h.w. een "kosmisch" gebeuren.  

http://www.vaticannews.va/
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Pasen valt immers op de eerste zondag na de eerste volle 
maan in de lente. 
 

Dat wij Pasen niet in de Kerk maar thuis zullen vieren is voor 
velen een ongebruikelijke, of misschien erger nog, 
een onmogelijke optie. Maar door de Joden wordt 
Pasen altijd thuis gevierd: het is voor hen een familiefeest, met 
een zeer uitgebreide avondmaaltijd waarbij zij herinneren hoe 
God het volk uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd en de 
Rode Zee voor hen heeft geopend. "Hoeveel wonderen heeft 
de Heer met ons gemaakt", zingen zij vrolijk de hele nacht 
door. 
 

Ook als het pijnlijk is om ons geloof op Pasen niet 
gemeenschappelijk te kunnen vieren, kunnen wij de kans 
grijpen om van het joodse volk te leren en ons geloof in de 
verrijzenis van Jezus Christus te vieren, ook al is dat thuis en 
op een andere manier . 
 

Wij wachten de instructie van de bisschoppen af en wij blijven 
in contact met elkaar. Zeer waarschijnlijk zullen de 
bisschoppen aan alle pastores voor jullie een handleiding 
geven, om deze dagen in verbondenheid te beleven. 
 

 
Hartelijke groeten en zalig Pasen toegewenst 
+ Pastoor Marco 
 
Pastoor Marco Cavagnaro 
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 
(+31) 0297 56 46 38 
 
εἰρήνη ὑμῖν 
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Misintenties, zaterdag 4 april, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Ria van Braak-van Rijn 
 
 

 
 
 
 
Misintenties, zondag 5 april, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Sjaak van Tol - jaarmis 

 
 
 
 
 
 

Misintenties, Paaszaterdag 11 april, 20.00 uur 
Dorus Schrama 
Hennie Houtkamp-de Kuiper 
Herman Fontijn 
Kees Fontijn 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
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Misintenties, Pasen, zondag 12 april, 09.30 uur 
Conny Wesselingh 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Kees Fontijn 
Klaas Zwartendijk 
Kors van Rijn 
Lien Bouwman-Leurs 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Johanna en Gerardus Overwater-Barlag 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn 
Theo van den Bosch 
Theo Zeinstra 
 

 
 
 
 
 

Misintenties, 2e Paasdag, maandag 13 april, 09.30 uur 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 

 

 
 
(vervolg op blz. 16) 
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Activiteitenoverzicht april 2020 
 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

do 2 apr. zie hier 
naast 

Kinderclub! Paasverhaal. 
Palmpaasstok incl. kant-en-klaar versierpakket afhalen bij 
pastorie tussen 15.30-16.00 u 

za 4 apr. afgelast Woord- en Gebedsviering  

zo.5 apr. afgelast Palmpasenviering, Woord- 
/Communieviering 

 

    

do 9 apr. afgelast EH Communie bijeenkomst   

do 9 apr. afgelast Witte Donderdag, 
geen viering in Nes 

*1 

vrij10 apr. afgelast Kruisweg voor de kinderen mbv kindvriendelijke staties 
gemaakt door Els Egeraat, aansluitend lopen langs 
staties in de kerk 

vrij10 apr. afgelast Kruisweg voor volwassenen *2 

za11 apr. afgelast Paaswake, Eucharistieviering *3 

zo12 apr. afgelast Paaszondag, Eucharistieviering *3 

ma13 apr. afgelast 2e Paasdag, Gezinsviering, Woord-/Communieviering. Na de 
Na de vieringviering: Paaseieren zoeken in de tuin. 

za 18 apr. 19:00 u Woord- /Gebedsviering Paul Goossens 

zo 19 apr. 09:30 u Eucharistieviering  

di 21 apr. 20:00 u Ouderavond tbv EHC  

za 25 apr. 19:00 u Woord- /Gebedsviering Marino den Haan 

zo 26 apr. 09:30 uur Woord- /Communieviering 
 

Elly van Rooden 

 
Voor de afgelaste vieringen geldt: alternatieven zijn beschikbaar: 
*1-Lezingen en korte overwegingen te lezen via onze website:  

www.urbanusparochienes.nl 
*2-Uitzending van de Eucharistieviering op zondagochtend via NPO1 
*3-Uitzending van de Eucharistieviering vanuit Haarlem via website: 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl 
 

GEHELE ROOSTER ONDER VOORBEHOUD  

http://www.urbanusparochienes.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

 
 
 

    

samenzang Peter Overdijk   John 

St. Cecilia 
 

Peter Overdijk kinderen Cock, Anne Huub 

     

     

 
 

    

 
 
 

   John 

    John 

Gelegenheidskoor Peter Overdijk  Ab, Cock Huub 

St. Cecilia Peter Overdijk  Cock, Anne Huub 

kinderen Peter Overdijk Kinderen Maayke,  
Jeroen 

John 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St. Cecilia Peter Overdijk John Fontijn Ab, Cock Huub 

     

samenzang Ria Kempers Jos den Haan  Theo 

St. Cecilia Ria Kempers Margaret 
Timmermans 

Ab, Cock Huub 
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Misintenties, zaterdag 18 april, 19.00 uur 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 

 
 
 
 

 
Misintenties, zondag 19 april, 09.30 uur 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 

 
 
 
 
 
Misintenties, zaterdag 25 april, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
 

 
 
 
Misintenties, zondag 26 april, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Jopie Overwater-Barlag 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Overleden familie Zeinstra-Rijpma 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Uit dankbaarheid  
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Activiteiten in de regio 
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Collectes   
 

De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal   in 
principe plaatsvinden in het eerste weekend waarin we weer 
veilig kunnen kerken.  
 

 
Opbrengst Collectes 
 

weekend  22 + 23 februari 282,30 

Aswoensdag 26 februari 208,65 

weekend  29 feb / 1 maart 357,45 

weekend  07 + 08 maart  214,50 
 

 
NEDERLANDSE  BISSCHOPPEN:  MET PALMZONDAG EN  
 

PASEN, GEEN PUBLIEKE  LITURGISCHE  VIERINGEN  
 

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke 
liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de 
Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden 
afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart.  
Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in 
verband met het coronavirus hebben afgekondigd worden nu 
verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). 
 

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen 
aan.  De maatregelen die de overheid in Nederland heeft 
genomen gelden tot en met 6 april.  De bisschoppen zien zich 
echter genoodzaakt, in verband met de voorbereidingen voor 
Pasen, nu al de beslissing te nemen om in de Goede week en 
paastijd geen vieringen toe te staan.  
 

Op de website van Mgr. Hendriks, www.arsacal.nl kunt u de 
laatste berichten lezen omtrent de hele situatie. De pagina zal 
constant worden geactualiseerd.  
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Openstelling van onze Urbanuskerk tijdens coronacrisis: 
 

Om u de mogelijkheid te bieden voor een persoonlijk gebed en 
het opsteken van een kaarsje zal de kerk gedurende de 
coronacrises op de zaterdagen worden opengesteld van 16.00 
– 18.00 uur.  
 
Misintenties: 
 

De door u aangevraagde intenties staan, zoals u gewend bent, 
vermeld in deze Urbanesklanken.  De tijdens de coronacrisis 
niet afgelezen intenties zullen, na het beëindigen van deze nare 
periode, alsnog in de vieringen worden opgenomen.  
 

*********** 
 

Nieuwsbrief St.Urbanus per email  
 

Beste medeparochianen, gezien de vele - en vooral ook hoge 
snelheid van veranderingen die momenteel plaatsvinden binnen 
de parochie, leek het ons goed om u wat vaker een bericht te 
sturen. Dat gaat niet via de Urbanesklanken, aangezien deze 
maar 1 keer per maand verschijnt. Daarom wordt u nu ook via 
een mailbericht op de hoogte gehouden, die we wekelijks 
versturen. Daarom: mocht u uw mailadres nog niet hebben 
doorgegeven, een dringende oproep om deze dan alstublieft 
aan ons te melden? Dat kan via een email, bij voorkeur naar 
Hans Pronk (h.pronk@kpnmail.nl) of naar het secretariaat 
(secretariaatpastorie@telfort.nl) of een van de andere leden van 
het parochieteam (mailadressen kunt u terugvinden op blz. 2 
van de Urbanesklanken). Ook op de website 
(www.urbanusparochienes.nl) kunt u diverse informatie 
terugvinden, o.a. de nieuwsbrief, de lezingen van de vieringen 
etc.  
 
Uw parochieteam  

mailto:h.pronk@kpnmail.nl
mailto:secretariaatpastorie@telfort.nl
http://www.urbanusparochienes.nl/
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TER INSPIRATIE: 

Voor de Urbanesklanken van april had ik eigenlijk een heel andere 

‘Ter Inspiratie’ geschreven, het ging over het Paasgeloof in de 

Verrijzenis, in Leven nà de dood, dat dit niet echt hoort bij ons 

moderne bestaan…. Ondertussen is er veel gebeurd, ik schrijf dit nu 

vlak voor de inleverdatum van 20 maart.   

Afgelopen weekend was er vanwege het coronavirus, voor het eerst 

in ons leven géén kerkdienst op zondagmorgen….  

Een heel ingrijpende ervaring en zojuist lees ik op internet het 

persbericht van de Nederlandse Bisschoppen dat: 

 

De publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen 

in de Goede Week (het Paastriduüm) en de vieringen met Pasen dit 

jaar worden afgelast. Dit gebeurt met pijn in het hart en i.v.m. het 

coronavirus worden de maatregelen verlengd tot en met 13 april 

(Tweede Paasdag) 

 

Dit is echt onvoorstelbaar. Heeft alles wat er nu gebeurt een 

boodschap voor ons? We dachten als samenleving het allemaal goed 

voor elkaar te hebben. We hadden God en het geloof niet meer nodig, 

dachten velen. 

De realiteit is totaal anders. We blijken heel kwetsbare mensen te 

zijn. De boodschap is, denk ik, dat we echt niet zonder het 

Paasgeloof kunnen! 

Samen met Jezus wil God ons laten opstaan uit de dood. Ziekte, dood 

en lijden hebben gelukkig niet het laatste woord. Iets om juist nu vast 

te houden. 

En laten we vooral voor elkaar blijven bidden…!  

Elly van Rooden.  
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Miniviering  
Op veel plekken gaan de kerkdiensten niet 
door in verband met het coronavirus. Daarom 
hebben we een kleine viering gemaakt, die je 
thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen 

stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden 
van God. Hij is onze herder! We wensen je een mooie viering.  
 

Opening  
Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje. Dit kan een gewone 
kaars zijn of een waxinelichtje. Steek 
het lichtje aan en zing/bid samen:  
 

Psalm 23 Lees dit versje naar Psalm 23: 
Weet je hoe God is?  
Hij is mijn herder!  
Er wordt heel goed voor mij gezorgd. 
 Hij brengt me naar koel water als ik dorst heb.  
Hij wijst mij de goede weg als ik verdwaal.  
Al moet ik door doodenge dalen, ik ben niet bang,  
want U beschermt me met een stok en een knots.  
En als we thuis zijn, zet U mijn tafel vol heerlijkheden 
 om jaloers op te worden, zo veel.  
Mijn beker is vol tot de rand en U zalft mijn vermoeide hoofd.  
Ja, God, U bent goed voor me en lief, 
 alle dagen van mijn leven. 
 Ik kom altijd weer bij U terug.  
 
Gesprek  
Praat er met elkaar over:  
o Wat zegt dit versje over God? Hij is een herder   
o Wat doet een herder eigenlijk? Hij zorgt goed voor zijn   
schapen/mensen, zorgt dat ze zich gelukkig kunnen voelen, dat er 
eten en drinken is en dat er geen gevaar is. Hij beschermt ze.  
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o Kijk eens samen naar de kleurplaat. Hoe ziet het er voor de 
schapen uit? Ze zijn blij en gelukkig.  
o Is God ook een herder voor jou/ons? En kennen wij/jullie 
mensen die als een herder zijn?  
o Voor wie kunnen wij/jullie zelf een herder zijn? Hoe zouden 
we dat kunnen doen? Mensen opbellen of appen die alleen zijn en 
die de deur niet uitkunnen, of spelen met kinderen die alleen zijn. Er 
is vast nog veel meer te bedenken.  
 
Lied: Jezus is de goede Herder  
Luister naar het liedje 'Jezus is de goede Herder' van Elly & 
Rikkert en zing het refrein mee!  
 
Gebed  
Bid samen een gebedje:  

Lieve God, bij U zijn we veilig. U beschermt ons, net zoals een herder zijn 
schapen beschermt.  

We bidden voor alle mensen die ziek zijn. Voor alle mensen die alleen zijn, 

 en die niet kunnen slapen omdat ze bang zijn. Stel hen gerust. 

 We bidden voor mensen die voor zieken zorgen,  

die bij hen blijven, en die zorgen dat zij veilig zijn.  

Geef ze kracht. Wil ook bij ons zijn, nu ook wij soms alleen zijn,  

en we onze schoolvrienden en vriendinnen moeten missen. 

Help ons om goed voor elkaar te zorgen. 

Dank u wel dat U altijd bij ons bent. Amen  

Eindig met het samen bidden van het Onze Vader.  
 
Afsluiting  
Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het 
branden.  
Extra: Na afloop van de miniviering kun je een kleurplaat 
afdrukken, zie de website: www.urbanusparochienes.nl) 
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Bron: Geloven thuis 

 

Van de Bestuurstafel 

Parochiebladen mrt.2020 

Beste parochianen en belangstellenden  

van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en 

Uithoorn, 

Rekening houdend met 5 uiterste kopij inleverdata schrijf ik dit 

stukje op Aswoensdag. Het is nog februari, nat en stormachtig.  

Uithoorn geeft naast een wekelijkse nieuwsbrief 4 keer per jaar een 

luxe parochieblad uit. Hiervoor wil ik dan ook graag de kopij op tijd 

inleveren. Aalsmeer verdeelt de 10 uitgaven per jaar van het Kontakt 

aan de hand van een duidelijk schema rekening houdend met 

feestdagen en vakanties. Kudelstaart geeft 4-wekelijs De Stem uit. 

Het Lopend Vuurtje (De Kwakel) en de Urbanusklanken (Nes), ten 

slotte, komen per maand uit. 

Voor het Paasfeest zult u deze tekst dus in het april/Paasnummer van 

“uw parochieblad” in handen hebben. 

Hoewel, “in handen”….. steeds meer mensen ontvangen de 

parochiebladen digitaal in hun email of lezen deze vanaf de website. 

Op deze manier is het ook goed te doen de parochiebladen van uw 

buurtparochies te lezen. Als bestuurder van al onze 5 parochies doe 

ik dat al een tijdje (Ik ontvang ze netjes in mijn mailbox) en ik kan 

vertellen dat het best verrassend is te lezen wat er aan verschillende 

informatie in de parochiebladen staat. 

De Urbanusparochie in Nes is de afgelopen maanden flink bezig 

geweest met het verzamelen van email adressen van parochianen. Er 

worden regelmatig extra en aanvullende berichten rondgestuurd. 

Bijvoorbeeld om (buiten-)parochianen te informeren over een 

avondwake of uitvaart. Of een roosterwijziging. 
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Dit laatste betrof bijvoorbeeld de aanpassingen in het rooster rond 

Aswoensdag. Half januari lag er een rooster dat het pastoresteam had 

gemaakt. Er zouden ’s avonds eucharistievieringen zijn met onze 2 

priesters in Uithoorn en “Poelgilderdam” (als afsluiting van het 

carnaval in Kudelstaart). Als extra regio viering zou er in de ochtend 

in De Kwakel een viering zijn. Dit is, na een bespreking in het 

regiobestuur, in de parochiebladen vermeld. Hierna kwam de 

informatie pas in de parochies en hebben de lokale parochieteams in 

samenspraak met de pastores naar andere mogelijkheden gezocht. 

Uiteindelijk was er in elke kerk de mogelijkheid een askruisje te 

halen.  

We zullen in het vervolg deze onduidelijkheden proberen te 

voorkomen door zo vroeg mogelijk met de lokale mensen 

(parochieteams, maar ook kosters en koren bijvoorbeeld) in gesprek 

te gaan over de haalbaarheid en/of noodzaak. 

Het laatste nieuws zou u echter ook moeten kunnen lezen op internet 

of social media. Al onze parochies hebben een website, maar de 

wijze van nieuwsverstrekking en de regelmaat hiervan verschilt nog 

al. Vooral omdat het relatief technisch is en niet alle vrijwilligers het 

“kunstje beheersen” om regelmatig nieuws te plaatsen. Toch verdient 

het onze aandacht. Mocht het u een leuke uitdaging lijken af en toe 

een verslag, foto of aankondiging online te zetten, bespreek het dan 

met iemand van het parochieteam. 

Regionaal willen we als bestuur een website maken welke “boven” 

de 5 eigen websites hangt en waarop onder andere het rooster en 

algemene informatie is te vinden. 

Als eerste rijst dan de vraag welke domeinnaam we hiervoor moeten 

registreren. Hoe zullen we onze regio noemen? Met welke naam 

willen we als 5 parochies vindbaar zijn online? Waarbij denken we 

dat het duidelijk is wie wij zijn? 

We dachten al snel “geografisch” (De fusie-parochies Amstelveen-

Ouderkerk-Bovenkerk heten al RK Amstelland). 

Worden wij dan: RK regio van Amstel tot Westeinder? 

Of zoals we informeel al heten: RK regio Aalsmeer-Uithoorn? 

Knutselen met de beginletters van onze dorpen komt heel verrassend 

op DANK U!  (hierin komt teamspirit en trots, betrokkenheid en 
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slagvaardigheid, de identiteit van elk van onze parochies en het R.K. 

geloof terug).  

We zijn er nog niet uit. Wellicht kan de 40-dagentijd een helder 

inzicht geven. Hoewel we als bestuur niet van plan zijn ons 40 dagen 

terug te trekken in de woestijn (of een inspirerend hutje op de hei). 

Naast de lokale voorbereidingen op het paasfeest blijven we bezig 

met toekomstbestendigheid van onze parochies en gebouwen. 

Wij wensen u alvast een inspirerend en zalig Pasen toe. 

Hartelijke groet, 

Namens het Kerkbestuur, 

Miranda van Rijn 

secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com 

06-50 963 187 
Secretaris van Samenwerkingsverband 

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn 

 

****** 

 

Ook het parochieblad digitaal ontvangen? 

Stuur een email met dit verzoek aan: 

Aalsmeer redaktiekontakt@hotmail.com  

De Kwakel stjansgeboorte@hetnet.nl 

Kudelstaart stjangeboortesecretariaat@live.nl  

Nes ad Amstel secretariaatpastorie@telfort.nl  
Uithoorn weekbrief secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 

 

 

****** 

 

 

Jubileum Elly van Rooden 

Op 29 maart 2020 mag Elly van Rooden haar 12,5 jarige jubileum als 

catechiste vieren. Wij willen dit feestelijk vieren op Palmzondag 5 

april tijdens de kinderviering in Nes aan de Amstel. Een ieder wordt 

hiervoor uitgenodigd. 

 

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
mailto:secretariaatpastorie@telfort.nl
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 
 

Lenteconcert uitgesteld 
Het geplande lenteconcert van het Seniorenorkest Amstelland op 

zondag 19 april wordt uitgesteld als gevolg van het coronavirus. 

We hopen later dit jaar alsnog een geschikte datum te kunnen 
plannen. Dit concert, wat was gepland in het weekend van het 

gouden jubileum van dorpshuis De Nesse, zou worden uitgevoerd 
door het Seniorenorkest met medewerking van leerlingen van 

basisschool De Zwaluw.  

We houden u op de hoogte over een nieuwe datum! 
 

Jaarverslag 2019 
Ons jaarverslag, inclusief jaarrekening en de verklaring van de 

kascommissie staan gepubliceerd op onze website. In 2019 

hebben we succesvolle activiteiten georganiseerd met als klapper 
het eerste lustrum van Kerst aan de Amstel. Ons vermogen is in 

2019 met ruim 34.000 euro gegroeid. Een mooi resultaat omdat 
we aan het sparen zijn voor het onderhoud aan de glas in lood 

ramen van het priesterkoor. Wij danken de kascommissie; Rinus 

van ’t Schip en Ab Rijnbeek voor hun inzet en natuurlijk alle gulle 
donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt! 
 

Fiscale aftrek 2020 gewijzigd 
Met ingang van dit jaar zijn de fiscale mogelijkheden rondom het 

schenken aan goede doelen, zoals onze stichting, iets gewijzigd. 
Wie voor de inkomstenbelasting in het hoogste tarief (49,50%) 

valt kan in 2020 nog maximaal 46% van de gedane gift terug-
krijgen. Meer informatie over fiscale aftrek; zie onze website. 
 

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 

Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 

Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN  Amsterdam, tel. 06-23317977 
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 

Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00  
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Parochievergadering 
F. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202e tel.: 06-53691688 
1188 VP Nes a/d Amstel email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 

E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 

E. Timmermans tel.: 0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 

M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 

W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 

A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 

K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 

Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Yvonne Seebregts tel.: 0297-582148 
 

Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 

Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 06-53691688 
 email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448 
  

http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Pasen: 
 
 
Heeft het ons nog iets te zeggen, 
’t feest van de verrijzenis, 
nu, twee duizend jaren later, 
waarin veel veranderd is, 
waar het ongeloof, de twijfel 
over heel de wereld gaat 
en de echtheid van dit wonder 
soms zelfs ter discussie staat? 
 
 

Wat heeft ons dit feest te leren 
nu er werelden vergaan 
en naast onze Triomfator 
ook ’t geweld is opgestaan? 
Is Hij soms voor niets verrezen, 
die verwon het kille graf 
en ons door Zijn zegevieren 
een verheven toekomst gaf? 

 
 
Neen, rol weg de steen der twijfel 
die je ziel gevangen heeft                   
en sta op uit ’t bange duister, 
Jezus, jouw Verlosser leeft!! 
Laat als vlammend teken lichten 
in je diepste levensstrijd 
’t woord: ’ik leef en gij zult leven’. 
Dat geldt nu en voor altijd!  
 
 
Frits Deubel.  
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